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บทบรรณาธิการ
หากจะกล่าวถึงพันธกิจหลักอย่างหนึง่ ของสถาบันวิจยั ศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้ว หลายคนคงนึกว่าจะต้อง
เป็นการศึกษา ค้นคว้า อนุรักษ์ ทำนุบำรุง และฟื้นฟูข้อมูลด้านศิลป
วัฒนธรรมเฉพาะของชาวอีสานเป็นหลัก ก็เพราะเหตุที่ชื่อของสถาบันฯ
ได้บ่งบอกไว้เช่นนั้น อย่างไรก็ตามโดยเนื้อแท้แล้ว ในมุมมองของผู้เขียน
เห็นต่างออกไปว่า ณ วันนี้ วันทีโ่ ลกไม่หยุดนิง่ และวันทีส่ ายน้ำไม่เคยไหล
คืนกลับ แน่นอนหน่วยงานทีเ่ รียกกันว่าสถาบันวิจยั ฯ ก็คงไม่สามารถดำรง
คงอยูแ่ บบ“แช่แข็ง”ทางความคิดอยูแ่ บบเดิมๆ อย่างโดดเดียวเดีย่ วดาย
ได้อีกต่อไป กล่าวคือ สาระสำคัญอยู่ที่ว่า เราคงจะสนใจศึกษาค้นคว้า
เฉพาะพื้ น ที่ ใ นภาคอี ส านไม่ ไ ด้ เนื่ อ งจากสั ง คมในปั จ จุ บั น มี ค วาม
เปลี่ยนแปลง มีพลวัตไปจากเดิมมาก ด้วยมีปรากฏการณ์ข้ามพรมแดน
ข้ามวัฒนธรรม มีแนวคิดแบบใหม่ๆ  มีกระแสของโลกาภิวัตน์และอื่นๆ
อี ก มากมาย ตลอดจนนโยบายการพั ฒ นาของประเทศ ก็ มี ค วาม
มุ่ ง หวั ง ที่ ต้ อ งการก้ า วย่ า งนำพาตนเองไปสู่ “ ความเป็ น ประชาคม
อาเซี ย น” (ASEAN Communities) ซึ่ ง เป็ น เหตุ ที่ จ ะทำให้ เราไม่
สามารถจำกั ด ขอบเขตเวที ชี วิ ต วั ฒ นธรรม อั น เป็ น พื้ น ที่ ศึ ก ษาวิ จั ย
และค้นคว้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพียงลำพังได้อีกต่อไป
จดหมายข่าวสถาบันวิจยั ฯ ฉบับนี้ จึงต้องการแสดงจุดยืนการสร้าง
องค์ความรูใ้ นมิตขิ องการ “ข้ามพรมแดนความรู”้ และต้องการเรียนรูเ้ รือ่ ง
ราวเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมของกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้านเพิม่ ขึน้ ทัง้ นีห้ าก
กล่าวถึงประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนที่มีความใกล้ชิดกับไทยแล้ว
ละก็ ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ลาว” เป็นประเทศเดียวในโลกกระมั่ง
ที่คนไทยเมื่อเดินทางไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษา
อื่นๆ ช่วยในการสื่อสาร เพราะไทย-ลาวเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้อง
ซึ่งบอกเล่าและเชื่อถือกันมาเนิ่นนาน ฉะนั้น การเรียนรู้ “เรื่องลาว”
ผ่ า นข้ อ มู ล ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม จึ ง เป็ น เป้ า หมายที่ ค ณะผู้ จั ด ทำ
จดหมายข่าวของสถาบันฯ ต้องการนำเสนอสาระ และเกร็ดความรู้
ตลอดจนต้องการผลักดันให้เราๆ ท่านๆ ที่รักในศิลปะและวัฒนธรรม
ได้ “ก้ า วข้ า มแดน” มารู้ จั ก เพื่ อ นบ้ า นที่ อ ยู่ ใ กล้ ชิ ด กั บ เราเพิ่ ม ขึ้ น
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“ ม ร ด ก ง า น ศิ ล ป์ แ ห่ ง ร า ช ส ำ นั ก ห ล ว ง พ ร ะ บ า ง ”
“หุ่น” คือชีวิตจำลองที่คนลาวได้ประดิษฐ์สร้างขึ้นมา
ด้ ว ยท่ ว งท่ า ที่ ง ดงาม มี ลั ก ษณะเฉพาะ หุ่ น กระบอกใน
วัฒนธรรมลาวดูเหมือนจะเป็นสิง่ ที่ ไม่คอ่ ยเป็นทีร่ จู้ กั กันมากนัก
อย่างไรก็ตาม หุ่นกระบอกลาวก็นับเป็นงานศิลป์ที่ช่วยสืบทอด
สายใยที่ เ ชื่ อ มความผู ก พั น ในวิ ถี ชี วิ ต ของคนลาวที่ สื บ เนื่ อ ง
รักษามาจนกระทั่งปัจจุบัน
คำว่า “ฮูปป๊อก” หรือ “ละครหุ่นอีป๊อก” เป็นคำเรียก
การเล่นหุน่ กระบอกในภาษาลาวของชาวหลวงพระบาง ซึง่ คนลาว
จำนวนมากในถิ่นอื่นก็อาจจะไม่รู้จัก เนื่องจากการแสดงหุ่น
ประเภทนีเ้ ป็นมหรสพทีเ่ ก่าแก่ ในอดีตมีการเล่นอยูใ่ นเฉพาะเมือง
หลวงพระบางเพียงเท่านั้น หุ่นกระบอกลาวในยุคเริ่มแรกนั้น
ถือเป็นเครือ่ งบันเทิงในราชสำนักมาก่อน เป็นกิจกรรมส่วนหนึง่
ในราชพิธีบุญเดือน 5 บุญสงกรานต์ เดือน 9 บุญส่วงเฮือ
และเดือน 12 บุญฉลองพระธาตุ แต่หลังจากการล่มสลายของ
ราชสำนักลาวเมื่อปี ค.ศ. 1975 การละเล่นละครหุ่นกระบอก
ก็ได้เสื่อมคลายและเลือนหายไป แต่ครั้นเวลาล่วงมาถึงลาวยุค
จินตนาการใหม่ พร้อมกับเมืองหลวงพระบางได้กลายเป็นเมือง
มรดกโลก ก็เกิดการรื้อฟื้นการแสดงหุ่นกระบอกลาวขึ้นมาใหม่
โดยชาวบ้านคุม้ วัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง เพือ่ สร้างความ
บันเทิงในโลกทีบ่ า้ นเมืองได้กลายเปลีย่ นเป็น “เวทีแสดงสินค้า”
ทีเ่ รียกขานกันในนาม “เมืองมรดกโลก” เพือ่ ตอบสนองความต้อง
การทางการท่องเที่ยวและการแปลงวัฒนธรรมให้กลายเป็นทุน
และสินค้าในยุคโลกาภิวัตน์นั่นเอง
เมื่ อ ต้ น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ปี พ.ศ.2555 ผู้ เ ขี ย นได้ มี
โอกาสเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง เพื่อเก็บข้อมูลสนามเกี่ยว
กับเรื่องหุ่นอีป๊อกนี้ ในเบื้องต้นก็รู้สึกสงสัยต่อคำเรียกขานหุ่น
กระบอกลาวทีเ่ รียกกัน “ฮูปป๊อก” ว่ามีความหมายและมีทมี่ าที่ ไป
อย่างไร ทำไมจึงต้องเรียกว่า “ฮูปป๊อก” จากประเด็นดังกล่าวนี้
ผูเ้ ขียนได้พดู คุยและซักถามกับ “พ่อเฒ่าอ้วน” ซึง่ ผูเ้ ขียนได้เรียกว่า
“ครูอว้ น” บ้านเชียงทอง วัย 86 ปี อดีตช่างเชิดหุน่ กระบอกในราช
สำนักหลวงพระบาง ครูอว้ นกล่าวว่า ตนเป็นช่างเชิดหุน่ คนสุดท้าย
ที่มีชีวิตอยู่และได้ถวายงานเล่นหุ่นกระบอกต่อหน้าพระที่นั่งแด่
เจ้าศรีสว่างวงศ์ เมือ่ ราวปี ค.ศ. 1956  รวมทัง้ ในสมัยของเจ้าศรี
สว่างวัฒนาด้วย ทัง้ นีจ้ ากการพูดคุยกันก็ทำให้มองเห็นต้นตอของ
คำว่า “ฮูปป๊อก” กล่าวคือ คำว่า “ฮูป” หมายถึงรูป หรือตัวหุ่น
ส่วนคำว่า “ป๊อก” จากการสอบถามผูร้ หู้ ลายๆ ท่าน ก็สามารถสรุป
เป็นข้อสันนิษฐานได้หลายความคิด คือ 1) อาจจะมาจากคำว่า
“ป๊อกๆ แป๊กๆ” ในสำนวนลาวที่หมายถึงเรื่องเล่นๆ ไม่จริงจัง
เน้นความสนุกสนานบันเทิง 2) คำว่า “ป๊อก” อาจมาจากคำว่า
“กระบอก” ในภาษาไทย ซึ่งเกิดจากการกร่อนคำ แล้วเสียง
เพี้ยนตามสำเนียงท้องถิ่น คือจากคำว่า “กระบอก” แล้วมีการ
ออกเสี ย งสั้ น ๆ ห้ ว นๆ ว่ า “กะป๊ อ ก” เป็ น “อี ป๊ อ ก”อนึ่ ง
เนื่องจากที่มาที่ ไปของหุ่นกระบอกราชสำนักลาวนี้เชื่อกันว่า
ได้รับอิทธิพลมาจากราชสำนักสยามตั้งแต่รัชสมัยของเจ้าคำสุก

ผูเ้ ป็นโอรสของเจ้าอุน่ คำภายหลังถูกสถาปนาให้เป็นกษัตริยท์ รี่ จู้ กั
ในพระนามเจ้าสักกะลินล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาง (ระหว่างปี
ค.ศ. 1889-1899) ซึง่ เป็นเจ้าชีวติ องค์สดุ ท้ายทีฝ่ า่ ยสยามได้แต่ง
ตั้งให้ขึ้นครองราชย์ก่อนที่ลาวฝั่งซ้ายจะถูกตัดแบ่งและตกเป็น
เมืองขึ้นของฝรั่งเศส 3) คำว่า “ป๊อก” อาจมาจากเสียงของไม้ที่
ดังกระทบกัน เพราะเมื่อเวลาจะเล่นหุ่นกระบอกแล้ว คณะเล่น
หุ่นก็จะเรียกคนมาดูมาชมกันให้มากๆ ซึ่งจะมีการตีเกราะไม้ไผ่
แล้วเสียงเกราะไม้ไผ่นั้นก็จะดัง “ป๊อกๆๆ” เช่นนี้รูปหุ่นที่ใช้เล่น
และแสดงจึงถูกเรียกขานกันว่า “ฮูปป๊อก”ตั้งแต่นั้นมา
มีเรื่องเล่าว่าการเล่นหุ่นกระบอกในเบื้องแรกนั้นเกิดอยู่
ในพระราชวัง ใช้แสดงเพือ่ สร้างความบันเทิงสำหรับเจ้านายชัน้ สูง
มาก่อน ภายหลังจึงมีการโปรดเกล้าฯ ให้ชาวบ้านชุมชนเชียงทอง
ช่วยค้นหาหรือสร้างสรรค์การละเล่นมาสร้างความบันเทิงในงาน
บุญราชพิธี จนทำให้หนุ่ กระบอกได้รบั ความนิยมและได้มกี ารเล่น
ในกลุม่ ชนชัน้ สามัญ ด้วยเหตุนี้ ครูอว้ นจึงพยายามบอกว่าหมูบ่ า้ น
เชียงทองถือเป็นศูนย์กลางศิลปะด้านหุน่ กระบอกหรือ “ฮูปป๊อก”
ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคราชสำนักหลวงพระบางมาแล้ว
หุ่นฮูปป๊อกของลาวนี้ มีขนาดเล็กสูงประมาณ 1 ฟุตเศษ
ตรงกลางลำตัวมีแกนเป็นกระบอกไม้ไผ่ยาวประมาณ 1 ฟุต
ส่วนหัวและมือแกะด้วยไม้เนื้อเบา เช่น ไม้ทอง ส่วนเครื่อง
แต่ ง กายจะมี ค วามแตกต่ า งกั น ตามบทบาทของตั ว ละคร

❋4

จดหมายข่ า ว

จะเป็นเสื้อที่ ไม่มีแขน ชายเสื้อยาวคล้ายถุงผ้า สมัยก่อนเจ้าชีวิต
จะพระราชทานผ้าไหมจีนซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าในสมัยนั้นนำมาตัด
เย็บเป็นเสื้อหุ่น และสีตกแต่งเครื่องประดับแบบละคร ที่มือ
ของหุน่ จะมีกา้ นไม้ไผ่สองก้าน หรือบางทีกเ็ รียกกันว่า “ก้านไม้ท”ู
เพื่ อ ใช้ บั ง คั บ ให้ มื อ หุ่ น เคลื่ อ นไหวไปมา โดยคนเชิ ด หุ่ น จะ
ซ่อนไม้ทูนี้ไว้ภายในเสื้อของหุ่น ส่วนเรื่องที่นิยมนำมาแสดง
คือ สาละกาลินทอง และกาละเกด เนื่องจากเนื้อเรื่องมีความ
สนุกสนาน และเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้านาย
การกลั บ คื น มาของหุ่ น ฮู ป ป๊ อ กหรื อ หุ่ น กระบอกลาว
ในเมืองหลวงพระบางครั้งนี้ เกิดจากครูอ้วนผู้ที่ ได้เก็บรักษา
และอนุรักษ์งานศิลป์ที่เคยใช้แสดงในราชสำนักหลวงพระบาง
มาก่อน ด้วยตระหนักในคุณค่าและต้องการฟื้นฟู สืบทอดเรื่อง
ราวงานศิลป์ประเภทนี้ให้ลูกหลานได้รักษาไว้ ครูอ้วนจึงได้
ถ่ายทอดสืบวิชาให้แก่ “จารย์หุมพัน” ลูกศิษย์ที่ ได้ร่วมแสดง
ให้ ผู้ เ ขี ย นและคณะได้ ช ม ด้ ว ยเหตุ ที่ ก ารแสดงฮู ป ป๊ อ กนี้ ถู ก
มองว่า “เป็นของสูง” และเป็นศิลปะที่ใช้แสดงในราชสำนัก
เป็ น ของเก่ า แก่ แ ต่ โ บราณ ก่ อ นแสดงจึ ง ต้ อ งมี “พิ ธี เ ลี้ ย งครู
เลีย้ งคาย” ด้วยหัวหมู เหล้าไห เครือ่ งคาว เครือ่ งหวาน พุม่ ดอกไม้
ซึ่งทำให้เรามองเห็นว่า การแสดงหุ่นกระบอกลาวกลายเป็น
“งานศิลป์แห่งจิตวิญญาณ” ที่มีต้นเค้าของการเล่นหุ่นมาจาก
วัฒนธรรมเจ้านาย การเซ่นสรวบูชาหุน่ ฮูปป๊อกเช่นนี้ ทำให้ผเู้ ขียน

มองเห็นว่าเป็นเครือ่ งแสดงออกถึงความเชือ่ เรือ่ งวิญญาณทีเ่ กีย่ ว
โยงในยุค “ระบอบเก่า” ทีม่ เี จ้านายชัน้ สูงปกครองอยู่ หุน่ ฮูปป๊อก
ศิลปะโบราณจึงเป็นเสมือนเครือ่ งรางของขลัง เป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ ู่
บ้านคูเ่ มือง ดังทีม่ ผี เู้ ฒ่าผูแ้ ก่ได้อธิบายให้ผเู้ ขียนฟังว่า บางครัง้ คน
ลาวที่ ไปอยู่เมืองฝรั่ง เมื่อมีโอกาสกลับมาบ้านของตนก็จะมา
บนบานศาลกล่าว บ้างก็อ้อนวอนขอต่อหุ่นฮูปป๊อก บ้างก็นำเอา
ข้าวของเงินทองมาแก้บนเมือ่ ตนประสบความสำเร็จ หุน่ ฮูปป๊อก
ในทัศนะของคนลาวหลวงพระบางจึงไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถศิลป์
หรือการเล่นศิลปะการแสดงเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทความเกี่ยว
ข้องเชื่อมโยงกับอำนาจเหนือธรรมชาติ มีพลังอำนาจสามารถ
บันดาลความทุกข์ความสุขให้เกิดแก่ชวี ติ ของผูค้ นได้ แน่นอนเรือ่ ง
ดังกล่าวยังผูกโยงกับการสร้างสำนึกและเป็นสัญลักษณ์ความ
ทรงจำอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในอดีตที่ผ่านมา
ในปัจจุบันตัวหุ่นที่สมบูรณ์แบบนั้นยังคงหลงเหลือให้
เห็ น ซึ่ ง เก็ บ รั ก ษาเอาไว้ ใ นตู้ ที่ ศ าลาการเปรี ย ญวั ด เชี ย งทอง
เพียงเท่านัน้ เช่นนีห้ นุ่ กระบอกจึงเป็นมรดกสำคัญทางวัฒนธรรม
แห่งราชสำนักลาวหลวงพระบางที่งดงามและมีคุณค่ายิ่ง ซึ่งยัง
คงเก็บรักษาสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
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หอคำเจ้ามหาชีวิตลาว:
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จาก “พระราชวัง” สู่ “พิพิธภัณฑ์ชาติ”

ถ้าใครเคยเดินทางไปหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกมาแล้ว
หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานที่แห่งหนึ่งที่จะต้องไปเยือน นอก
เหนือจากพระธาตุพสู อี นั เป็นเสมือนหลักเมืองราชอาณาจักรเก่าแก่
แห่งนี้แล้ว นั่นก็คือ “พระราชวังเก่า”ของอดีตกษัตริย์หรือเจ้ามหา
ชีวิต ซึ่ง ณ วันนี้ถูกเรียกขานกันในชื่อว่า “หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
หลวงพระบาง” และเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ไกด์ลาวมักพา
นักท่องเที่ยวชาวไทยไปเข้าชื่นชมเสมอ
หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง สร้างขึ้นระหว่างปี
ค.ศ.1904-1909 สร้างขึ้นสมัยที่ลาวตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสสร้างขึ้นจากทุนสนับสนุนของรัฐบาล
ฝรั่ ง เศสเพื่ อ ให้ เ ป็ น ของขวั ญ ถวายแด่ พ ระเจ้ า ชี วิ ต ศรี ส ว่ า งวงศ์
อาคารพิพิธภัณฑ์หรือพระราชวังเก่าหลังนี้ได้สร้างขึ้นในบริเวณที่
เคยเป็ น ที่ ตั้ ง ของพระราชวั ง เก่ า หลวงพระบาง ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า ง
พูสีกับริมแม่น้ำโขง ตามเส้นทางสำคัญของเมืองหลวงพระบาง
เป็นศิลปะแบบผสมระหว่างลาว-ฝรั่งเศส-เวียดนาม-กัมพูชาเป็น
อาคารยกพื้นชั้นเดียว มุงด้วยกระเบื้องดินขอ ก่อด้วยดินจี่ (อิฐ) มี
รูปแบบเหมือนกับเรือนโบราณของลาว ภายหลังได้ดดั แปลงหลังคา
ให้เป็นยอดแหลมเหมือนปราสาท ประดับด้วยศิลปะตกแต่ง ส่วน
ภายในอาคารมีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์
ใช้สอย เช่น ขัดมัน ปูพนื้ ทีท่ นั สมัย และหลายแห่งได้เพิม่ สีสนั ศิลปะ
แต้มแต่งใส่ในระหว่างปี ค.ศ.1870-1973
ต่อมาหลังจากที่พระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ได้สวรรคต
แล้วพระเจ้าวงศ์สว่างซึง่ เป็นราชโอรสได้ปรับปรุงภายใน โดยได้เพิม่
เติมสีสนั ดอกดวงเพิม่ ขึน้ อีก และจัดแสดงเพิม่ ให้สวยงาม เช่น รูปติด
แก้วโมเสคที่เล่าเรื่องนิทานพื้นบ้าน ตำนานพื้นเมืองหลวงพระบาง

ที่สวยงามซึ่งยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน พระราชวังเก่าหลังนี้พรรคและ
รัฐบาลได้ใช้เป็นหอพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางในปี 1976 และ
ได้เปิดใช้ให้ประชาชนเข้าชมตลอดเรือ่ ยมาจนถึงทุกวันนี้ พรรคและ
รัฐบาลได้เอาใจใส่บรู ณะซ่อมแซมและรวบรวมโบราณวัตถุ มรดกทาง
วัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะแขวงหลวง
พระบางได้รวบรวมไว้ในหอพิพธิ ภัณฑ์หลังนี้ ทางศูนย์กลางได้สง่ นัก
วิชาการขึ้นไปศึกษาค้นคว้าปรับปรุงการจัดแสดงมาจนถึงปี 1991
ในปั จ จุ บั น หอพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห ลั ง นี้ ไ ด้ ก ลายเป็ น ศู น ย์ ค้ น คว้ า
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติลาวโดยเฉพาะแขวงหลวง
พระบาง และเป็นแหล่งสร้างรายได้สำคัญแห่งหนึ่งของแขวงหลวง
พระบางในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตราบกระทัง่ ถึงปัจจุบนั (บุญเฮง
บัวสีแสงปะเสิด, 1995: 83-85)
แน่นอนหลังจากทีห่ ลวงพระบางได้กา้ วย่างเข้าไปสูป่ ริมณฑล
ความเป็นเมืองมรดกโลกนับตัง้ แต่ปี ค.ศ.1995 เป็นต้นมา พระราชวัง
เก่าของพระเจ้ามหาชีวติ แห่งนีก้ ไ็ ด้เปลีย่ นถ่ายจากสถานภาพเดิมไป
สู่การเป็น “หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาว” โดยมุ่งนำเสนอมรดกทาง
วัฒนธรรมที่หลงเหลือสืบทอดต่อกันมาโดยเฉพาะมรดกวัตถุของ
เจ้าชีวิต เช่น พระราชบัลลังก์ เครื่องทรง พระขรรค์แสง พระพิมพ์
และศิลปะวัตถุทเี่ ป็นเครือ่ งระลึกจากรัฐบาลนานาประเทศได้นำมา
ถวายแด่เจ้าชีวติ ศรีสว่างวงศ์ รวมทัง้ จากประเทศไทยด้วย อาคารหอ
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีจ้ งึ เสมือนเป็นแหล่งทีน่ ำเสนออัตชีวประวัตขิ องพระ
เจ้าชีวติ ศรีสว่างวงศ์และครอบครัวของพระองค์ ภาพบทบาทหน้าที่
ของพระราชวังเก่าทีไ่ ด้กลายเป็น “หอพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติลาว” ทีเ่ รา
เห็นกันในปัจจุบนั อย่างเด่นชัด นัน่ ก็คอื การพัฒนาให้กลายเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม ซึง่ ทำให้ตอ้ งมีการสร้างแรงดึงดูดสร้างเสน่ห์
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เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น ทำให้มีการสร้างอาคารใหม่เพิ่ม
เติมในพืน้ ทีท่ เี่ คยเป็นเขตพระราชฐาน นัน่ คือ “หอพระบาง” ซึง่ อยู่
ติดกับประตูด้านหน้าและอยู่ตรงข้ามกับโรงมหรสพคือโรงละคร
พระลักพระลาม การปรับเปลี่ยนสภาพของ “พระราชวังเก่า”
ให้กลายเป็น “พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ” สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์การ
ทำให้อดีตกลายเป็นสินค้าที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนาแต่อย่างใด
เออรี (Urry, 1996) ได้กล่าวถึงรูปแบบพิพธิ ภัณฑ์หลังสมัยใหม่
ว่าถูกผลักดันจากธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อการบริโภคของนักท่อง
เที่ยว แนวคิดพื้นฐานของการปรับตัวนี้มาจากความพยายามทำให้
พิพิธภัณฑ์กลายเข้าสู่ความเป็นสากล เป็นวัตถุของการจับจ้องทาง
การท่องเที่ยว และรูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยว/พิพิธภัณฑ์เกือบ
ทุกแห่งได้คลี่คลายไปสู่การประกอบสร้างตัวมันเองเพื่อการจับจ้อง
มากกว่าที่จะสื่อถึงความเป็นศูนย์กลางของการผลิต หรือการเป็น
สัญลักษณ์ทางอำนาจของประเทศ กระบวนการกลายเป็นพิพธิ ภัณฑ์
(Museumification) นับเป็นกระบวนการที่นำทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่
การเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงแค่การฟื้นฟูตึกเก่าๆ
หรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ แต่ได้ขยายไปสู่ธุรกิจรูปแบบอื่น
เช่น อาคารบ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมจำนวนมากของ
หลวงพระบางถูกปรับแต่งจำลองบรรยากาศของยุคอาณานิคม
ฝรัง่ เศส เช่นนี้ จึงทำให้มองเห็นได้วา่ พืน้ ทีข่ องพระราชวังเก่าได้ถกู เพิม่
เข้าไปใช้สำหรับการเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว นักท่องเที่ยว
จำนวนมากหน้าหลายตาเข้าไปแวะเวียนชม ซึ่งทำให้สถานะสูงส่ง
ผ่านตัวตนของความเป็น “พระราชวัง” ของพืน้ ทีด่ งั กล่าวนัน้ ลดน้อย
ถอยลงไปพร้อมๆ กันด้วย
การปรับเปลีย่ นคำเรียกชือ่ ของพระราชวังไปเป็นพิพธิ ภัณฑ์ชาติ
เช่นนี้ ถือเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศและบริบททาง
สังคมในยุคแห่งการพัฒนาและกระแสบริโภคนิยม ปรากฏการณ์ดงั
กล่าวช่วยคลีค่ ลายทำให้เรามองเห็นกระบวนการรือ้ -สร้างสัญลักษณ์
ทางการเมืองของลาวในยุคสมัยใหม่ผ่านงานศิลปะและผลงาน
สถาปั ต ยกรรมที่ ต กแต่ ง ในพื้ น ที่ ข องหอพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ
หลวงพระบางได้อย่างน่าสนใจ  
อ้างอิง
บุญเฮง บังสีแสงปะเสิด. 1995. ประวัติศิลปะและสถาปัตยกรรมลาว เล่ม II
เมืองหลวงพระบาง. เวียงจันทน์: โรงพิมพ์นครหลวงเวียงจันทน์.
Urry, John. 1996. Theorizing Museums: Representing Identity
and   Diversity in a Changing World. Oxford: Blackwell
Publishers.
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เล่าเรื่องศิลปวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง :
“ฮูปแต้มสิม” หรือจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ในวัฒนธรรม
อีสาน พบว่ามีปรากฏอยู่ในหลายๆ วัดทั่วภาคอีสาน สิมอีสานหรือ
โบสถ์อีสาน มาจากคำเรียกขานในภาษาถิ่นอีสานที่เรียกโบสถ์ว่า
“สิ ม ” ลั ก ษณะโดยทั่ วไปของสิม แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ
ตามสภาพของแหล่งทีต่ งั้ คือ สิมน้ำและสิมบก “สิมน้ำ”เป็นสิมทีต่ งั้
อยู่กลางน้ำ เช่น สระ หนอง บึง ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สร้างอย่าง
ชั่วคราวสำหรับวัดที่ยังไม่มีวิสุงคามสีมา ส่วนใหญ่สิมบกเนสิมที่ตั้ง
อยูบ่ นแผ่นดิน มีลกั ษณะเป็นอาคารถาวร นอกจากนี้ สิมยังแบ่งตาม
ลำดับอายุกอ่ นหลังและลักษณะร่วมในรูปแบบได้เป็น 4 ประเภท คือ
สิมก่อผนังแบบดั้งเดิม สิมโถง สิมก่อผนังรุ่นหลัง และสิมแบบผสม
คำว่า “สิม” มาจากคำว่า “สีมา สิมมา หรือพัทธสีมา” ที่ปรากฏ
ในคำจารึกบนแผ่นหินที่ประกาศเจตนาอุทิศของผู้สร้างปักไว้ด้าน
หลังสิมมีปรากฏอยู่ทั่วไป ความหมายของคำเหล่านี้ หมายถึง
เขต อาณาบริเวณ พืน้ ที่ หรือแดนทีก่ ำหนดในการประชุมทำสังฆกรรม
อันเป็นกิจของสงฆ์โดยมีแผ่นสีมาหินเป็นเครือ่ งหมายแสดงขอบเขต
รอบบริเวณตัวสิม
นอกจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวของสิมแล้วในวัฒนธรรม
อี ส าน “สิ ม ” ยั ง เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ส ำคั ญ นั บ เนื่ อ งมาแต่ อ ดี ต
กล่าวคือ สิมอีสานหลายแห่งมักเป็นที่วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่
เรียกในภาษาถิน่ อีสานว่า “ฮูปแต้ม” โดยนำเรือ่ งราวเกีย่ วกับชาดก
พื้นบ้าน พุทธประวัติ บ้างก็เป็นนิทานประจำถิ่นที่สำคัญๆ มาเล่า
เรื่องผ่านภาพเขียนที่งดงามยิ่ง
วัดสระบัวแก้ว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
เป็นวัดหนึง่ ทีม่ ฮี ปู แต้มสิมทีง่ ดงามเล่าเรือ่ งวรรณคดีทอ้ งถิน่ อีสานที่

จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง
พระลักพระลาม
วัดสระบัวแก้ว
อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น
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สำคัญนัน่ ก็คอื เรือ่ งพระลักพระลาม หรือพระลามชาดก พุทธประวัติ
และวิถีการทำมาหากินของชาวอีสาน
วัดสระบัวแก้ว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2460 โดยสิมของวัดเดิม
เป็นสิมไม้กลางน้ำ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสิมดินเผาที่สร้างด้วยวัสดุ
จากธรรมชาติหลายชนิดโดยฝีมือช่างสิมโบราณ ขณะที่สร้างสิม
ก็ ไ ด้ มี ศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า นกลุ่ ม หนึ่ ง เดิ น ทางมาจากอำเภอวาปี ป ทุ ม
จังหวัดมหาสารคาม คืออาจารย์น้อย อาจารย์กึอ อาจารย์กอมา
และอาจารย์พรหมมา ทั้ง 4 ท่านได้ช่วยกันแต้มภาพลงบนผนังสิม
ทั้ง 4 ด้าน เล่าเรื่องรามเกียรติ์หรือพระลักพระลามสำนวนอีสาน
สินไซ พุทธประวัติเป็นหลัก
ภาพวาดของวัดสระบัวแก้วเป็นภาพวาดที่ดูเป็นระเบียบ
ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวัดหยุดยาวอื่นๆทางโรงเรียนบ้าน
เรียบร้อย มีการแบ่งชุดของภาพอย่างชัดเจน เส้นคมชัด และแสดง
ออกให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงวิถกี ารดำเนินชีวติ ของชาวอีสานทีส่ มควร วั ง คู ณ เจ้ า ของพื้ น ที่ ก็ จ ะจั ด นำนั ก เรี ย นที่ ฝึ ก ฝนเป็ น มั ค คุ เ ทศน์
น้ อ ยมาคอยช่ ว ยให้ ค วามรู้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและผู้ ส นใจอี ก ด้ ว ย
แก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
จากปรากฏการณ์ดงั กล่าว ดูเหมือนว่าบทบาทของฮูปแต้มสิม
อีสานของวัดสระบัวแก้วจะมิได้มหี น้าทีเ่ พียงเป็นแหล่งเรียนรูส้ ำหรับ
ผูค้ นในชุมชนเท่านัน้ เพราะเด็กๆ ก็ได้เรียนรูแ้ ละนำเสนอสิง่ ทีต่ นเอง
ได้เรียนรู้มาให้กับผู้คนที่เดินทางไปเยี่ยมเยือน อีกทั้งเด็กๆ ก็ยัง
ได้ตระหนักรู้คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนของตนที่ควร
เก็บรักษาไปพร้อมๆ กัน เด็กเล่าเรื่องจึงถือเป็นประสบการณ์
แปลกใหม่ในบรรยากาศทีใ่ หม่ๆ ซึง่ ก็สามารถสร้างแรงดึงดูดใจได้ดยี งิ่
อีกทั้งฮูปแต้มสิมที่เล่าเรื่องโดยมัคคุเทศน์น้อยก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์คนต่างรุ่นที่แทบจะเลือนหายไปจากสังคม
โดยใช้ฮ้ ปู แต้มเป็นตัวเชือ่ มโยงคนระหว่างรุน่ กล่าวคือ เด็กๆ เดินทาง
ไปไตร่ถามข้อมูลกับคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเพื่อนำมาเป็นข้อมูล
บอกเล่าแก่นกั ท่องเทีย่ วต่อไป และยังช่วยสร้างบทบาทของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่
ในหมูบ่ า้ นได้รสู้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า ผ่านการถ่ายทอดเรือ่ งเล่าภาพฮูป
แต้มแก่เด็กๆ และผูท้ สี่ นใจ กระตุน้ ให้คนในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม และ
เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ผู้คน
ในชุมชนและนอกชุมชนที่ได้แวะเวียนผ่านไปผ่านมาเข้ามาชื่นชม
ได้มีส่วนร่วมก่อให้เกิดความสำนึกรักษ์ในมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นนี้
ให้คงอยู่สืบลูกชั่วหลานต่อไป                                       
และแม้วา่ ในทุกวันนีส้ งั คมจะมีการเปลีย่ นแปลงและวิวฒ
ั น์ไป
ตามกาลเวลา มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนในพืน้ ทีช่ นบทหลายๆ
แห่งถูกกระแทกปะทะจากวัฒนธรรมภายนอก จนแทบจะค่อยๆ
สูญสลายไปในที่สุด การปกป้อง อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะ
การแสดงที่เราเห็นอยู่ในชุมชนหมู่บ้านข้างต้น ไม่ใช่ “การแช่แข็ง
มรดกวั ฒ นธรรม” ที่ ไ ม่ มี ห น้ า ที่ ต่ อ สั ง คมแล้ ว เพราะชุ ม ชน
คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ และที่สำคัญคือ
กลุ่มชาวบ้านได้เชื่อมโยงชุมชนเข้ากับสังคมภายนอกเพิ่มขึ้น ทำให้
เรามองเห็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่มีพลวัต มีการปรับตัว
การพั ฒ นา ตลอดจนการฟื้ น ฟู จ ากพื้ น ฐานความเป็ น เจ้ า
ของวัฒนธรรมเอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพยายามปกปักรักษา
เป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ที่ตรงความเป็นจริงของโลกและสังคมใน
ยุคปัจจุบัน
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ฟ้อนโขนพระลัก-พระลาม:
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มุมมองต่อนาฏศิลป์ลาวในเมืองมรดกโลก
โขนพระลักพระลามของลาว หรือ “โขนรามเกียรติ์”ที่คนไทย
รูจ้ กั นัน้ เป็นการศิลปะการแสดงแขนงหนึง่ ทีเ่ ป็นนาฏศิลป์ซงึ่ สืบทอดมา
ตั้งแต่ยุคอาณาจักรล้านช้างของประเทศลาวในปัจจุบัน
โขนอยู่ในราชสำนักมาแต่กำเนิด แต่ละครมีพัฒนาการมาจาก
การละเล่นของชาวบ้าน ต่อมาชนชัน้ สูงจึงยอมรับเข้าไปอยูใ่ นราชสำนัก
เมื่ อ ละครเข้ า ไปสู่ ร าชสำนั ก แล้ ว โขนกั บ ละครจึ ง ใกล้ ชิ ด กั น มากขึ้ น
จนกระทัง่ ต่างโน้มเข้าหากัน โขนรับแบบแผนร้องและฟ้อนรำจากละคร
ไปใช้ ต่อมาโขนจึงไม่พากย์และเจรจาล้วนๆ เหมือนหนัง แต่จะมีบท
ร้องอย่างละครแทรกสลับกับพากย์และเจรจาเป็นระยะๆ แล้วปรุง
ท่าฟ้อนรำให้ประณีตอย่างละคร
วรรณคดีเก่าแก่ที่สำคัญที่สุดของลาว คือ วรรณคดีเรื่องพระลัก
พระลาม หรือรามยณะฉบับภาษาลาว เชื่อกันว่าวรรณคดีเรื่องนี้เริ่ม
แพร่หลายเข้ามาในลาวเมื่อราว 1,000 ปีก่อน ในสมัยที่ภาคใต้ของลาว
ยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลฮินดูของอาณาจักรเขมร อย่างไรก็ตามเรื่อง
พระลักพระลามของลาว มีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างไปจากรามยณะ
ของอิ น เดี ย ทั้ ง นี้ ผู้ แ ต่ ง ได้ น ำเอาเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ เนื้ อ หาเดิ ม มา
ประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโลกทัศน์และภูมิทัศน์ของประเทศลาว
ตัง้ แต่ตอนใต้ของลาวจนถึงเขตนครเวียงจันทน์ รวมทัง้ พืน้ ทีใ่ นภาคอีสาน
ของไทยในปัจจุบนั ด้วย ประชาชนชาวลาวทัว่ ไปเชือ่ กันว่า พระพุทธเจ้า
เป็นตัวละครสำคัญในเรือ่ ง นัน่ ก็คอื พระลาม เริม่ เรือ่ งด้วยการอวตารของ
ท้าวมหาพรหมทีเ่ กิดมาใช้ชาติในรูปของพระลาม และถือว่าเป็นพระชาติ
หนึ่งของพระพุทธเจ้าด้วย
สำหรับการแสดงโขนเรื่องพระลักพระลามในวัฒนธรรมลาวนั้น
มีหลักฐานชีใ้ ห้เห็นว่าเป็นนาฎศิลป์ของราชสำนักหลวงพระบางมาก่อน
ซึ่งเคยแสดงมาแล้วเมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเรียกกันว่า
“ฟ้ อ นโขน” สำหรั บ การฟ้ อ นโขนนี้ จั ด ขึ้ น อยู่ เ มื อ งหลวงพระบาง

ด้วยการใส่หน้ากากแสดง เนื้อหาของการฟ้อนโขนอิงตามโครงเรื่องพระ
ลักพระลามฉบับลาว มีการฟ้อนอยูใ่ นเขตเมืองหลวงมาตัง้ แต่ ค.ศ.1836
(พ.ศ.2389) สมัยรัชกาลเจ้าสุขเสริมมาแล้ว ทัง้ นีม้ ขี อ้ สังเกตว่า การฟ้อนโขน
พระลักพระลามของลาวนี้อาจได้รับอิทธิพลมาจากราชสำนักสยามอีก
ทอดหนึง่ ด้วยเหตุทใี่ นยุคสมัยนีร้ ฐั สยามได้เป็นผูอ้ ภิเษกให้เจ้าสุขเสริมขึน้
ครองราชย์เป็นเจ้ามหาชีวิตครองนครหลวงพระบาง
เจ้าสุขเสริมขึ้นครองหลวงพระบางในปี ค.ศ.1836 พระองค์เคย
ประทับในฐานะตัวประกันที่กรุงเทพฯ เป็นเวลากว่า 10 ปี สยามไม่ยอม
รับรูส้ ถานภาพของพระองค์และไม่ยอมให้กลับลาวจนกระทัง่ ค.ศ.1839
ตามเอกสารญวนปรากฏว่าระยะเวลาระหว่างทีพ่ ระบิดาสิน้ พระชนม์และ
ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับลาวนั้น เจ้าองค์หนึ่งจากหลวงพระบางถือ
โอกาสขณะทีเ่ กิดกบฎต่อต้านเจ้ามินห์มางในตังเกีย๋ เข้าทำลายล้างมณฑล
ไทเหงียนกาวบั่งและหลั่งเซิน เมื่อประมาณ ค.ศ.1836—1837 และใน
ที่สุดก็ถูกปราบและถูกเผาทั้งเป็นในป่าที่หลบซ่อนอยู่ เจ้าสุขเสริมครอง
เมืองหลวงพระบางจนถึง ค.ศ.1850 ทรงเป็นผู้ที่สุขุมรอบคอบไม่ฉวย
โอกาส ในขณะที่สยามกำลังพะวงอยู่กับปัญหากัมพูชา ทรงกลับดำเนิน
นโยบายเป็นมิตรต่อสยาม ดังนั้นตลอดรัชกาลนี้ราชอาณาจักรลาวจึงมี
แต่ความสงบสุขและราษฎรก็มีความเป็นอยู่ดี
มีหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นว่าราชสำนักหลวงพระบาง
น่าจะได้รบั อิทธิพลการแสดงโขนหรือการฟ้อนโขนมาจากราชสำนักสยาม
กล่าวคือ มีฮูปแต้มหรือภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าฮวกเขียนขึ้นเมื่อ
ต้นศตวรรษที่ 19 เรื่องพระยาชมพูบดี เชื่อกันว่าพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ของไทยเป็นผู้โปรดให้สร้างขึ้นมา
ฮู ป แต้ ม ที่ มี ใ นอุ โ บสถแห่ ง นี้ ก็ คื อ มี ภ าพของการแสดงฟ้ อ นโขน
และรูปหน้ากากโขนปรากฏอยู่ด้วย นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าราชสำนัก
หลวงพระบางน่าจะรับรูแ้ ละรูจ้ กั เรือ่ งราวเกีย่ วกับโขนมาแล้ว ซึง่ มีบทบาท
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สำคัญ จึงได้ถกู บันทึกไว้เป็นภาพเหตุการณ์ในฮูปแต้มวัดทีป่ ระดิษฐานอยูห่ น้าพระราชวังมาตัง้ แต่สมัยนัน้ ด้วยเหตุนี้ จึงเชือ่ ว่าการฟ้อนโขนพระลัก
พระลามของลาวน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากราชสำนักสยามตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ.1836 มาแล้วเป็นอย่างน้อย
อย่างไรก็ตาม ในทัศนะของนักวิชาการลาวก็เชื่อว่า แบบฟ้อนโขนพระลักพระลามนั้นน่าจะเริ่มมีมาตั้งแต่ในศตวรรษที่ 14 คือ
สมัยพระเจ้าฟ้างุ่มที่ได้รวบรวมแผ่นดินลาว พระองค์ได้นำเอาแบบฟ้อนโขนพระลักพระลามนี้ ตลอดจนรูปแบบศิลปะและวัฒนธรรมอื่นๆ
มาจากราชสำนักเขมร แล้วนำมาปรุงแต่งเป็นรูปศิลปวัฒนธรรมที่เมืองหลวงพระบาง (บทฟ้อนพระลักพระราม, 2002: 1) นอกจากนี้ยังมีข้อ
สันนิษฐานทีน่ า่ สนใจอีกอย่างหนึง่ คือ ลักษณะหน้ากากโขนพระลักพระลามอาจมีพฒ
ั นาการมาจากหน้ากากผีบรรพบุรษุ ในการละเล่นดัง้ เดิม เช่น
หน้ากากปูเ่ ยอย่าเยอทีเ่ ล่นในวันสงกรานต์เมืองหลวงพระบาง และอาจสัมพันธ์กบั การพอกหน้า (แต่ง) หน้าในการละเล่น แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงั ไม่
มีหลักฐานแน่ชดั ทีแ่ สดงให้เห็นว่าแบบฟ้อนโขนพระลักพระลามของหลวงพระบางเกิดขึน้ มาตัง้ แต่ยคุ รัชสมัยเจ้าฟ้างุม่ มาแล้วหรือไม่ ซึง่ ก็คงต้อง
เป็นประเด็นที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าต่อไป
สำหรับการแสดงโขนในวัฒนธรรมไทยนัน้ พบว่ามีกำเนิดจากศิลปะการแสดง 3 อย่างประกอบด้วย วิชากระบีก่ ระบอง เป็นวิชาทีต่ อ้ งฝึกหัด
การใช้อาวุธให้มีความคล่องแคล่ว หนังใหญ่ เป็นมหรสพโบราณที่แสดงศิลปะการเชิดประกอบการพากย์ และการละเล่นชักนาคดึกดำบรรพ์
ทีม่ กี ล่าวไว้ในพระราชพิธอี ทิ ราภิเษกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึง่ มีการตกแต่งเขาพระสุเมรุดว้ ยรูปพระอิศวร พระอุมา พระอินทร์ และพระนารายณ์
รวมทั้งมีการแต่งกายเป็นอสูร เทวดา วานร รวมทั้งแต่งตัวเอก คือ พาลี สุครีพ และมหาชมพู
สำหรับการแสดงการฟ้อนโขนของลาวนั้น มีอยู่ ณ โรงละครพระลัก-พระลาม ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือ
พระราชวังเก่า เมืองหลวงพระบาง การฟื้นฟูและอนุรักษ์การฟ้อนโขนนี้ เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 โดยเน้นที่การฟ้อนนางแก้วก่อน ซึ่งกลุ่ม
ชาวบ้านชุมชนบ้านวิชลุ ได้เป็นเจ้าภาพดำเนินการก่อน ต่อมาในปี 1993
หน่วยงานของรัฐในแขวงหลวงพระบางได้จดั ตัง้ หน่วยฟืน้ ฟูแบบฟ้อน
พระลักพระลามขึน้ มา และได้พฒ
ั นารูปแบบและการดำเนินการเรือ่ ย
มาจนสามารถดำรงอยู่ที่หอพิพิธภัณฑ์และเป็นโรงละครมาจนถึงทุก
วันนี้
ณ วันนี้ การฟ้อนโขนพระลักพระลาม รวมทัง้ การฟ้อนนางแก้ว
ในเมืองหลวงพระบางได้กลายเป็น “สินค้าวัฒนธรรม” เป็นประเพณี
ประดิษฐ์ทถี่ กู รือ้ ฟืน้ ขึน้ มาเพือ่ ใช้ตอ้ นรับแขกบ้านแขกเมือง คือกลุม่ นัก
ท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศส
ผูเ้ คยเป็นเจ้าอาณานิคมมานัง่ ชมนัง่ ดูเป็นจำนวนพอสมควร ซึง่ ทุกวันนี้
การฟ้อนโขนพระลักพระลามมิได้มกี ารแสดงในทุกๆ วัน เหมือนเช่นเคย
คือจะมีการแสดงในช่วงเวลา 18.00 น. ของวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์
และอาทิตย์เท่านั้น
ทุกครั้งที่ผู้เขียนได้เดินทางไปเมืองหลวงพระบาง ก็มักจะ
ต้องเข้าไปชมการฟ้อนโขนอยู่เสมอๆ ผู้เขียนได้แนะนำตนเองกับ
พ่ อ เฒ่ า ที่ เ ป็ น ศิ ล ปิ น อาวุ โ สผู้ ดู แ ลโรงละครพระลั ก พระลามว่ า
ตนเป็นครูสอนอยูท่ ไี่ ทย สนใจเรือ่ งวัฒนธรรม ซึง่ หลายครัง้ พ่อครูกม็ กั
จะลดราคาเข้าชมให้เสมอ และแสดงสีหน้าดีใจเมือ่ มีผสู้ นใจใคร่รแู้ ละรักใน
ศิลปะแขนงนี้ แม้วา่ การฟ้อนโขนพระลักพระลามจะดำรงอยูใ่ นโลกใบ
ใหม่ คือ โลกของความเป็นเมืองมรดกโลก มิใช่เมืองหลวงที่เป็นราช
สำนักดังเดิม การฟ้อนโขนพระลักพระลามทีถ่ กู ทำให้กลายเป็นสินค้า
วัฒนธรรม อันเกิดจากมูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค
ปัจจุบันของหลวงพระบาง บทบาทหน้าที่ของการฟ้อนโขนในอดีตที่
แปรเปลี่ยนสู่โลกปัจจุบัน แน่นอนลักษณะศิลปะดั้งเดิมก็อาจถูกลด
ทอนหายไป ด้วยอำนาจและพลังจากกระแสการท่องเทีย่ วทีถ่ งั่ โถมเข้า
มาอย่างมากมายภายใต้กระแสนโยบายการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเมือง
มรดกโลกที่ UNESCO เป็นเจ้าภาพหลัก ปรากฏการณ์ดังกล่าวเรา
สามารถเห็นได้อย่างดาษดื่นในทุกๆ เมืองทั่วโลก มิใช่แค่เมืองหลวง
พระบางเท่านั้น
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รู้จักประเพณีฮีตคองในชุมชนอีสาน:
การสรงน้ำพระธาตุ เป็นพิธกี รรมทีแ่ สดงถึงการบูชาพระธาตุ
อีกอย่างหนึง่ ทีป่ รากฏอยูใ่ นบริบททางวัฒนธรรมของชาวไทยอีสาน
การรดน้ำสรงพระธาตุ ยังพบในวัฒนธรรมของกลุม่ ชนในภูมภิ าคอืน่ ๆ
ด้วย อาทิเช่น ไทยยวนภาคเหนือ ลาวในประเทศลาว ไทลื้อใน
ประเทศจีน เป็นต้น ทั้งนี้ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นการทำบุญและสร้าง
ความมีสิริมงคลให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตและชุมชน รวมทั้งยังเชื่อว่าหาก
สรงน้ำพระธาตุแล้ว บ้านเมืองก็จะมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์
การสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในวัฒนธรรมอีสานนั้น มิได้มีเพียง
การสรงน้ำบูชาพระธาตุเท่านั้น แต่ยังมีการสรงน้ำพระพุทธรูป
การสรงน้ำพระสงฆ์ การสรงน้ำศาลปูต่ า การสรงน้ำหลักบ้านใจเมือง
การสรงน้ำต้นไม้หมายเมือง และการสรงน้ำผูอ้ าวุโสในชุมชน เป็นต้น
ในวัฒนธรรมอีสาน มีพิธีการสรงน้ำพระธาตุในหลายจังหวัด
อาทิเช่น การสรงน้ำพระธาตุอานนท์ จังหวัดยโสธร การสรงน้ำพระธาตุ
ศรีสองรักษ์ จังหวัดเลย การสรงน้ำพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ซึ่งมักจะจัดตรงกันในช่วงเดือน 4 ของทุกๆ ปี คือช่วงบุญสงกรานต์
หรือปีใหม่ไทย โดยมีคติความเชือ่ ว่าเพือ่ เป็นการชำระทำความสะอาด

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
องค์พระธาตุและเป็นการแสดงความเคารพคารวะต่อองค์พระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ผลของการสรงน้ำพระธาตุนชี้ าวบ้านเชือ่ ว่าจะทำให้อยู่
เย็นเป็นสุข เป็นเสมือนน้ำได้นำพาเอาความชุม่ เย็นมาสูช่ วี ติ สามารถ
ดับความทุกข์กังวลใจขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์และปราศจากมลทิน
ต่างๆ อีกทั้งอานิสงส์ในการสรงน้ำพระธาตุนี้ยังสามารถแผ่ผลบุญ
ไปยังบรรพบุรุษและญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วด้วย
การนำเอาน้ำไปสรงพระธาตุนี้ อาจมองว่าเกิดจากความ
คิดของชาวบ้านที่นิยมใช้น้ำในพิธีกรรมทางศาสนา ด้วยเหตุที่ว่า
น้ำบ่งบอกให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นพลังแห่งชีวิต
และมีอำนาจวิเศษ บางครัง้ น้ำถูกมองว่าเป็นตัวแทนของความเชือ่ ใน
ยุคดัง้ เดิม เพราะน้ำทุกทีใ่ นแผ่นดินเป็นสิง่ ทีท่ ำให้เกิดสรรพชีวติ ขึน้ มา
น้ำเป็นแหล่งพลังชีวิตและมีจิตวิญญาณรักษา อาทิเช่น แม่น้ำ
ใหญ่หลายสายในอีสานเชื่อว่ามีพญานาคดูแลรักษาอยู่ บ้างก็ว่ามีผี
น้ำผีทา่ เป็นอารักษ์คมุ้ ครอง การนำน้ำไปบูชาพระธาตุ จึงเป็นเสมือน
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การเพิ่มพลังอำนาจหรือเสริมพลังให้แก่พระธาตุ เพื่อจะได้มีอิทธิฤทธิ์และพลังที่จะคุ้มครองดูแลบ้านเมืองและประชาชนทั่วไปได้
ลักษณะน้ำทีน่ ำมาสรงสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นความคิดความเชือ่ ของชาวไทยอีสานนัน้ มักจะนิยมผสมกับเครือ่ งหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม
หรือดอกไม้ตา่ งๆ เพราะเชือ่ ว่าสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิช์ นื่ ชอบและนิยมเครือ่ งหอม เมือ่ ชืน่ ชอบแล้วก็จะบันดาลความสุขสมบูรณ์ ความอยูด่ มี สี ขุ ให้เกิด
ขึ้นแก่ฝูงชนชาวเมือง เช่นเดียวกันพระธาตุในฐานะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ น้ำที่ชาวบ้านนำไปสรงส่วนใหญ่ก็จะมักผสมกับน้ำอบน้ำหอม
ดอกไม้ หรือไม้หอมต่างๆ ด้วยเช่นกัน
การทำให้ “น้ำธรรมดา” กลายเป็น “น้ำศักดิ์สิทธิ์” ด้วยการผสมเครื่องหอมดอกไม้ในวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานนี้ทำให้นึก
ถึง “น้ำมนต์” ที่พระสงฆ์ปะพรมให้กับเหล่าพุทธศาสนิกชนในพิธีงานบุญต่างๆ ซึ่งก่อนจะกลายเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีพิธีทาง
ศาสนา มีการสวดคาถาต่างๆ เป็นการเพิม่ และสร้างความศักดิส์ ทิ ธิใ์ ห้เกิดขึน้ กับน้ำนัน้ ในวัฒนธรรมของกลุม่ ชนหลายๆ กลุม่ ในภูมภิ าค
ลุ่มน้ำโขงก็มีการใช้น้ำในประเพณีพิธีกรรมมากมายด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ประเพณีสงกรานต์เมืองหลวงพระบางจะมีพิธี
แห่ปู่เยอย่าเยอมาสรงพระบาง ซึ่งชาวบ้านจะมารองรับเอาน้ำที่สรงผ่านองค์พระบางนำกลับไปบูชาหรือในประเพณีไหลเรือไฟ
ก็เชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าก็จะประกอบพิธีกรรมในลำน้ำ ในแง่นี้ “น้ำ” จึงเป็นตัวกลางเชื่อมโยงภพภูมิในโลกของความ
เชื่อทั้ง 2 ระบบเข้าด้วยกัน ภาพของพระธาตุที่เต็ม
ไปด้วยน้ำสรงบูชาที่ชาวบ้านได้รดสรงนั้นช่วยตอกย้ำ
ให้ เ ห็ น ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข ององค์ พ ระธาตุ โ ดยใช้
ความศักดิ์สิทธิ์แห่งสายน้ำเข้ามาผนวกรวมเข้าด้วย
กันในวิธีคิดของคนไทยอีสาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังคงดำรง
อยู่และถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้

ว่าด้วยข่าวสถาบันฯ
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สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จะจัดให้มกี ารประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ ครัง้ ที่ 1 เรือ่ ง “น้ำ นา อาหาร:
มองชีวิตผู้คน วัฒนธรรม อำนาจ” ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ส่งบทคัดย่อ และสอบ
ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ  เว็บไซต์  www.rinac.msu.ac.th  หรือ E-mail: rinacmeeting2012@
gmail.com หรือโทรศัพท์ 043-754326-40 ต่อ  6119, 6120

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดอบรมทางวิชาการแก่ชุมชน
เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันวิจยั ศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ
อบรมทางวิชาการ "แนวทางการวิจัยทางสังคมวัฒนธรรม
และการวิ จั ย ทางมานุ ษ ยวิ ท ยา" เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ
ความรู้ แ นวทางการวิ จั ย ทางสั ง คมวั ฒ นธรรม และการ
วิจัยทางมานุษยวิทยาและร่วมกำหนดแนวทางการวิจัย
เพื่ อ บรรลุ ต ามพั น ธกิ จ ของหน่ ว ยงาน โดยอาจารย์
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในการนี้ โดยมี ผศ.ดร.ปฐม
หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชา
การและพั ฒ นา ผศ.ดร.ทวีศิลป์สืบวัฒนะ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พร้ อ มทั้ ง คณาจารย์ บุ ค ลากร สถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมอีสาน นักวิชาการอิสระ นิสติ และนักศึกษาเข้าร่วม
รับฟังในภาคเช้าและภาคบ่าย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส.
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ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม
จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือ
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ "พัฒนาความร่วมมือ
การทำวิจัยกับชุมชน"เพื่อให้นักวิจัยนักวิชาการและบุคลากรของ
ด้านการวิจัยกับชุมชน

หน่วยงานได้เกิดองค์ความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพการวิจยั ด้านความ
ร่วมมือการทำวิจยั จากการได้ศกึ ษาข้อมูลจากพืน้ ทีจ่ ริงซึง่ จะสามารถ
นำองค์ ค วามรู้ ไ ปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและ
สามารถพั ฒ นาความร่ ว มมื อ การทำวิ จั ย กั บ ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ในการนี้ ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิ ช าการและพั ฒ นา อ.ทั ศ นี ย์ บั ว ระภา อ.วิ ย ะดา รั ต นเพชร
อ.นิ่มนวล จันทรุญ นักวิจัย อ.วรชัย จินาล่อง นักวิชาการช่างศิลป์
พร้อมกับนิสิต ป.เอก คณะสิ่งแวดล้อมฯ 1 ท่าน ร่วมเดินทาง โดยมี
ผศ.สมชาย นิ ล อาธิ ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น วิ ท ยากรแนะนำเดิ น ทางไป
อ.กมลาไสย จ.กาฬสิ น ธุ์ ได้ ร่ ว มสนทนาแลกเปลี่ ย นความรู้
กับนักวิจยั ท้องถิน่ 3 ท่าน คือ คุณสมเจต หาญไชยราภ คุณปาริชาติ
หาญไชย และคุ ณ ปั ญ ญารั ต นวรรณ นั ก วิ จั ย เครื อ ข่ า ย สกว.
โดยสนทนากั น ในหั ว ข้ อ เกี่ ย วกั บ ชาติ พั น ธุ์ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ฐานชุมชนเครือข่ายพืน้ บ้านจารีต ประเพณีเพือ่ สร้างความเชือ่ มโยง
กันในวิถีชีวิตของชุมชน และภูมิปัญญาพื้นบ้านหลังจากนั้นได้เดิน
ทางไปชมพระธาตุยาคู สถาปัตยกรรมเก่าแก่เมืองฟ้าแดดสงยาง
ศูนย์พัฒนาอาชีพวัดโพธิ์ชัยเสมารามและใบเสมายุคต่างๆ ในวัด
มากมายและเดินทางกลับสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ผศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
เมือ่ วันที่ 12-15 มกราคม 2555 หลักสูตรปรัญชาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาไทศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.ปฐม หงษ์สวุ รรณ
ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วย ผศ.สมชาติ มณีโชติ อาจารย์ประจำ
สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
นำนิสติ ปริญญาเอกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วม
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการเกีย่ วกับการวิจยั ด้านศิลปวัฒนธรรม
ในสังคมลุ่มแม่น้ำโขง ณ คณะภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์
เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในการเจรจาเบื้องต้นเพื่อสร้างความร่วมมือครั้งนี้ ผศ.ดร.ปฐม

หงษ์สวุ รรณ และคณะได้รว่ มปรึกษาหารือกับ อาจารย์สงิ ทอง เผือพม
อาจารย์คณะภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์ เมืองหลวง
พระบางเกี่ยวกับข้อมูลและแนวทางการวิจัยในเมืองหลวงพระบาง
ตลอดจนนำเสนอแนวคิดเพือ่ ร่วม แลกเปลีย่ นระหว่างนักวิจยั กับนิสติ
ระดับปริญญาเอกของคณะฯ ทีม่ คี วามสนใจพืน้ ทีว่ จิ ยั ในสนามเมือง
หลวงพระบางซึง่ ข้อมูลในพืน้ ทีด่ งั กล่าวนีส้ ามารถนำมาใช้เป็นข้อมูล
ศึกษาค้นคว้าและเขียนวิทยานิพนธ์ต่อไปได้ การร่วมปรึกษาหารือ
ในเบื้องต้นครั้งนี้ถือเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และสร้าง
“ประชาคมวิจยั ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในลุม่ แม่นำ้ โขง” และ
กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
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เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 โครงการอนุรกั ษ์ใบลานภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ อาคารราชนครินทร์ ห้อง 511 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ประธานโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้ให้
การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมชมและขอข้อมูลเกี่ยว
กับเอกสารโบราณต่างๆ ที่ทางโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้สำรวจ
จัดระบบ ที่ผ่านมาเพื่อนำข้อมูลไปจัดทำฐานข้อมูลโปรแกรมดิจิทัล
เอกสารโบราณ ทั้งนี้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ชื่นชมโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ที่ให้ความสำคัญแก่ชุมชนและ
บุคลากรในโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วน
รวมช่ ว ยรั ก ษามรดกของอี ส านและของชาติ ใ ห้ ค งอยู่ ไว้ เ พื่ อ ให้
ลูกหลานได้มคี ลังปัญญาไว้ศกึ ษาต่อไป จากนัน้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ประธานโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้
มอบหนังสือสารตราเมืองมหาสารคามและวีชีดีการทำงานของ
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ เป็นที่ระลึกแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
เป็นวิทยากรในงานประชุมระดับชาติ อุบลวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 ผศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติอุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 “กิน เที่ยว เกี้ยว เล่น” ณ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ผศ.ดร.ปฐม ได้นำนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาไทศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมดังกล่าวด้วย การเดินทางไปร่วมเป็นวิทยากรครั้งนี้ถือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรูด้ า้ นการวิจยั และวิชาการของสถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานให้เป็นทีย่ อมรับและรูจ้ กั กันมากขึน้
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ข่าวประชาสัมพันธ์

เวทีเสวนาชาวบ้านระดับชาติเรื่อง “ข้าวข้ามแดน :
วัฒนธรรม พันธุกรรมพื้นบ้าน และความมั่นคงทางอาหาร”

ในวันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ. 2555 นี้ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัย
ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายชาวบ้าน จะได้จัดให้มีงานเวทีเสวนาเครือข่ายชาวบ้านระดับชาติ
เรือ่ ง “ข้าวข้ามแดน : วัฒนธรรม พันธุกรรมพืน้ บ้าน และความมัน่ คงทางอาหาร” เพือ่ ร่วม
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ลุม่ เครือข่ายชาวบ้านทีส่ นใจประเด็นเรือ่ งข้าวพืน้ บ้านในท้องถิน่ อีสาน
และภูมิภาคอื่นๆ

งานประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติเรื่อง “น้ำ นา อาหาร”
วิถีชีวิตผู้คน วัฒนธรรม อำนาจ”

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 นี้ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จะจัดให้มี
การประชุมทางวิชาการด้านวัฒนธรรมระดับชาติขนึ้ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอีสานมาร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้า
ร่วมประชุม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rinac.msu.ac.th
    จดหมายข่าวสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราย ๒ เดือน เป็นเอกสารเผยแพร่สาระความรู้ทางวิชาการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และข่าวกิจกรรมของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดทำโดยฝ่ายจัดทำเอกสารวิชาการ กลุ่มจดหมายข่าว
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความ ประสบการณ์ ทัศนะและข้อเสนอแนะทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โปรดติดต่อได้ที่ ฝ่ายจัดทำเอกสารวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000 www.rinac.msu.ac.th
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